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Заглавие:  ГЕРБ и БСП предлагат банкови гаранции и публичен регистър за 
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Левицата настоява за 24-часово видеонаблюдение и данъчни облекчения за 

бизнеса с боклуци 
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Текст: Два различни проекта за промени в Закона за управление на отпадъците 

са внесли в Народното събрание депутати от ГЕРБ и БСП. От левицата искат да 

се въведат банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, 

независимо от вида на боклуците. В момента подобни гаранции има за 

дейностите, свързани с оползотворяване на черни и цветни метали, както и 

излязло от употреба електрическо оборудване. 

 



Групата на ГЕРБ пък предлага да се създаде публичен регистър за вноса на 

боклуци, оползотворяването им, метода, по който ще се случва това, и др. Такава 

база данни има и в момента към екоминистерството, но тя е със силно 

ограничен достъп с оправданието, че става дума за чувствителна информация, 

а и информацията не е систематизирана. 

 

Предложенията на двете партии предстои да бъдат разгледани в отделните 

парламентарни комисии. Те, изглежда, идват в отговор на направените още през 

януари предложения за решаването на проблемите с отпадъците от Българската 

стопанска камара, Асоциацията на рециклиращата индустрия и Асоциацията 

на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба. Тогава 

организациите настояха именно за въвеждането на банкови гаранции при 

извършването на дейности с всички видове отпадъци, които да важат и за 

търговците на отпадъци. 

 

Гаранция за всички 

 

Депутатите предлагат въвеждането на банкова гаранция в размер на 15 000 лв. 

за всяко дружество и по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да 

бъде извършвана дейността. Банкова гаранция се предвижда и за дейностите, 

свързани с т.нар. търговци или брокери на отпадъци, когато те не включват работи 

с отпадъци на определена площадка. В тези случаи те ще трябва да плащат по 

20 000 лв., става ясно от предлженията. 

 

Самите гаранции ще бъдат безусловни и неотменяеми и ще се издават в полза 

на министъра на околната среда. Чрез тях банката гарант се задължава при 

първо писмено поискване от страна на министъра да преведе сумата по 

сметка на министерството. Гаранция ще се предоставя за едногодишен период, 

като ще се продължава или подновява всяка следваща година през периода на 

действие на разрешението за отпадъци най-малко един месец преди изтичане 

срока на действието й. 

 

Още мерки 

 

Целта на предложенията е да се въведе еднакъв правен режим за дейностите с 

всички видове отпадъци, както и за лицата, извършващи търговия и 

посредничество при сделки с отпадъци, става ясно от мотивите към 

предложенията в закона. 

 

От БСП предлагат и въвеждането на 24-часово видеонаблюдение във всички 

площадки. Към настоящия момент тази мярка се прилага само за площадки, на 

които се извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали, както и за 

лицата, оператори на съоръжения и инсталации за третиране или депониране 

на битови отпадъци. 

 

Източник: Блиц 

 

Заглавие: 18-тонна китайска ракета падна на Земята  

 
Това е най-голямата космическа отломка, която пада неконтролирано от 1991 

г. насам 



 

Линк: https://blitz.bg/svyat/18-tonna-kitayska-raketa-padna-na-

zemyata_news747723.html 
 

 
 

Текст: Откакто излиза в Космоса за първи път през 1961 г. човечеството се справя 

доста лошо по отношение на това да го поддържа чист. По оценки на НАСА в 

момента около Земята орбитират близо 21 000 космически отпадъци с 

големината на топка за софтбол и 500 000 отломки с размера на топче за игра. 

Тъй като те се движат със скорости от над 28 000 км. ч. биха могли да повредят 

сателит или космически кораб. Миналата седмица тежаща 18 тона китайска 

ракета прелетя над Лос Анджелис и Ню Йорк преди да падне в Атлантическия 

океан, пише CNBC. Това е и най-голямата космическа отломка, която пада 

неконтролирано на Земята, от 1991 г. насам. 8 800-те тона отпадъци, които хората 

оставят в Космоса, се превръщат в опасност. Случаи като този с китайската 

ракета вече не са рядкост. Миналия септември имаше подобен случай с 

участието на сателити на SpaceX и на Европейската космическа агенция. Досега 

обаче е имало само един сериозен сблъсък. През 2009 г. американският сателит 

Iridium 33 и руския Cosmos 2251 се сблъскаха и се унищожиха взаимно над 

Сибир. Експерти твърдят, че проблемът ще се задълбочи. До 2025 г. в космоса 

вероятно ще се изпращат по 1 100 сателита годишно. Броят на сателитите, които 

обикалят земята се очаква да нарасне четворно в следващото десетилетие. 

Японската компания Astroscale, една от малкото с мисия да разчиства подобни 

космически отпадъци оставени от хората. Швейцарският стартъп ClearSpace 

има по-конкретна цел, а именно премахването на 100-килограмова ракета 

носител Vega Secondary Payload Adapter (Vespa), която орбитира на около 650 

км. над Земята. Компанията планира това да се случи през 2025 г. 

Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: 14 начина за намаляване на пластмасовите отпадъци и замърсяването 

с пластмаса в глобален аспект 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/861004-14-nachina-za-namalyavane-na-

plastmasovite-otpadatsi-i-zamarsyavaneto-s-plastmasa-v-globalen-aspekt 

 

 
 

Текст: Пластмасата замърсява океаните ни, убива природа ни, навлиза в телата 

ни и се натрупва в депа, където ще бъдат необходими стотици  години, за да се 

https://topnovini.bg/novini/861004-14-nachina-za-namalyavane-na-plastmasovite-otpadatsi-i-zamarsyavaneto-s-plastmasa-v-globalen-aspekt
https://topnovini.bg/novini/861004-14-nachina-za-namalyavane-na-plastmasovite-otpadatsi-i-zamarsyavaneto-s-plastmasa-v-globalen-aspekt


разложи изцяло. В Арктика например са открити пластмасови частици, които 

падат със самия сняг. 

 

Проблемът е глобален и страшен! Проблемът е нашето ежедневие, 

ежедневието на цялото човечество. Проблемът е, че всеки един от нас смята, че 

не може да направи нищо, че приносът на един човек не е достатъчен, но това 

не е така. Всички ние можем да помогнем за намаляване на пластмасовите 

отпадъци без много усилия с елементарни промени в начина си на живот. Ето 

няколко прости съвета, които могат да ви помогнат да намалите пластмасовите 

отпадъци и замърсяването. 

 

1. Спрете да пиете бутилирана вода 

 

Само в Обединеното кралство се използват 7,7 милиарда пластмасови бутилки 

за вода за еднократна употреба всяка година. Изследванията също установяват, 

че повече от 90% от марките за бутилирана вода съдържат микропластично 

замърсяване. Тоест всяка пластмасова бутилка, която използвате означава, че 

консумирате пластмаса. Преминаването към бутилки  за многократна употреба 

е прост начин за намаляване на пластмасовите отпадъци. Всяка обикновена 

пластмасова бутилка отнема 400 години, за да се разложи, а само 5% от 

пластмасовите отпадъци биват преработени за повторна употреба. Спирането 

на  консумацията на бутилирана вода е  малка промяна с огромно влияние върху 

отпадъците и замърсяването на планетата с пластмаса. 

 

2. Помислете по-екологично за обяда си 

 

Ако сте свикнали да консумирате пластмасово опакована храна за обяд или за 

бързо хранене в движение, тогава вие също консумирате много пластмаса за 

еднократна употреба. Опаковани сандвичи , бутилки за напитки, отделни 

торбички с продукти и онези малки кутии с плодове са източници на пластмасови 

отпадъци. Носенето на собствен обяд в кутия за многократна употреба често е 

по-здравословно, по-евтино и много по-екологично. Метална кутия за обяд или 

такава, направена от растителни влакна, е чудесен устойчив вариант за обяд в 

движение. 

3. Отказвайте пластмасовите сламки 

Освен ако не сте малко дете, вероятно нямате  нужда да пиете през сламка. 

Само в Англия  се употребяват близо 5 милиарда пластмасови сламки всяка 

година. Ако наистина трябва да използвате сламка, вземете си такава  за 

многократна употреба и я носете със себе си. Сламките от неръждаема 

стомана и бамбук са чудесна алтернатива на пластмасовите. 

4. Спрете да използвате чаши за кафе за еднократна употреба 

Нарастването на кафе културата и популярността на кафето е създала огромно 

търсене. Всъщност се използват 7 милиона чаши кафе за еднократна употреба 

на ден във Великобритания. Те обаче са облицовани с пластмаса, което 

затруднява рециклирането, и само 0,25% от използваните чашите в крайна 

сметка се рециклират. Най-лесният начин да намалим пластмасовите отпадъци 

от нашите кафени чаши е  това да преминем към такава за многократна 



употреба. Бамбуковите чаши за многократна употреба са перфектната 

устойчива алтернатива вместо чашите за еднократна употреба. 

5. Избирайте плодове и зеленчуци извън пластмасови опаковки и фолио 

Природата е майстор на опаковането. Тя е създала кожи за своите плодове и 

зеленчуци, за да ги защити и да ги запази свежи. Ние човеците сме решили, че 

също трябва да опаковаме тези плодове и зеленчуци в пластмаса, за да ги 

„запазим“. Това просто не е необходимо и е огромен източник на пластмасови 

отпадъци, който допринася за замърсяването на околната среда. 

За щастие сме започнали да се отдалечаваме от това, тъй като вече има много 

магазини за нулеви отпадъци, които предлагат качествена и най-вече  местна 

продукция. Опитайте да потърсите дали има такъв тип магазини или пазар близо 

до вас. Пропускането на закупуване на пакетирани плодове и зеленчуци е доста 

лесен начин за намаляване на пластмасовите отпадъци. 

6. Не използвайте пластмасови прибори за хранене 

Пластмасовите прибори за хранене са една от десетте най-често срещани 

форми на замърсяване с пластмаса, открити из плажовете. ЕС е готов да 

забрани пластмасовите прибори в отговор на това, но тепърва има да следим 

тяхното решение. Учтиво отказване на пластмасови прибори за еднократна 

употреба е лесен начин за намаляване на пластмасовите отпадъци. Ако пътувате 

редовно, може би ще бъде полезно да инвестирате в комплект за пътуване от 

бамбукови прибори.  

7. Превключете от найлонови торбички на чанти за многократна употреба 

Много хора вече са преминали от найлонови торбички към торби за многократна 

употреба, но ако не сте го направили, то това е перфектен начин за намаляване 

на пластмасовите отпадъци. Където и да сте, уверете се, че винаги имате удобни 

чанти за многократна употреба за тези непланирани шопинг моменти. Най-

лесният начин да направите това е да запазите някоя резервна торба в багажника 

на колата си. 

8. Прекратете използването на чаени торбички 

По подобен начин на кафените чаши за еднократна употреба много чаени 

торбички използват полипропилен, форма на уплътняваща пластмаса, за да ги 

държат заедно, когато са мокри. Полипропиленът не може да бъде рециклиран 

и не е биоразградим, което означава, че използваните торбички за чай създават 

пластмасово замърсяване, дори ако ги компостирате или поставите в 

хранителните си отпадъци. Някои марки вече използват торбички с чай, които не 

съдържат пластмаса, но най-надеждният вариант е да се насочите към чай  в 

насипната му форма. 

9. Бъдете внимателни с „блясъка“ 

Може да си мислите, че блясъкът за грим е просто част от забавата, за да 

добавите искрица към вечерното парти или детски рожден ден, ала има тъмна 

„тайна“. Повечето блясъци са направени от пластмаса и са толкова малки, че 

вече са микропластични. Те са особено вредни за околната ни среда. Блясъкът 

често се озовава в океаните ни, преди да бъде консумиран от планктон, риби и 



птици. Избирането на  биоразградими блясъци за следващата ви бляскава вечер 

или фото-сесия е добър начин за намаляване на пластмасовите отпадъци. 

10. Изберете устойчиви играчки 

Ако имате деца, вероятно сте повече от запознати с планините от пластмасови 

играчки, които бързо могат да се натрупат в дома ви. Лесно е неволно да 

натрупате колекция от формована пластмаса, която почти дори не се използва. 

Има няколко начина за преодотвратяване на това и намаляване на 

пластмасовите отпадъци от играчките. Първо, опитайте се да избягвате да 

купувате нови играчки и вместо това ги разменяйте с други родители или 

купувайте от магазини втора употреба. Можете също да дарите или продадете 

всякакви нежелани играчки, които имате. Ако все пак трябва да купите нови, 

помислете за играчки, които са направени устойчиво. За направата на 

разградимите играчки се използват рециклирани пластмасови бутилки за мляко 

с които се създава цял набор от неща, като пожарни машини, подводници, 

самолети и фериботи. Дървените играчки също могат да бъдат чудесен 

екологичен вариант, но се уверете, че използваната дървесина е качествена. 

11. Спрете да дъвчете дъвки 

Знаете ли, че по-голямата част от дъвките използва пластмасова основа? 

Изведнъж тази малка пръчица с ментова свежест не ни изглежда толкова 

привлекателна. Значи трябва да спрете да дъвчете изцяло дъвка, за да намалите 

пластмасовите отпадъци? За щастие, отговорът е не, тъй като няколко иновативни 

марки като Chewsy и Glee използват естествена основа за дъвка, наречена 

„chicle“ , направена от дървесен сок. 

12. Отървете се от течния сапун и шампоан 

Днес е доста рядко видение да забележите твърд сапун в нечия баня или кухня. 

Вместо тях малки пластмасови бутилки с течен сапун заеха своето място. 

Същото важи и за шампоана. Друга иновация, при която взехме „ перфектно“ 

добро решение и добавихме допълнителен слой опаковки и отпадъци. 

Навиването на часовника назад и използването на стари старомодни барове със 

сапун и шампоани е лесен начин за намаляване на пластмасовите отпадъци от 

празните пластмасови бутилки.  Да не забравяме и , че тези алтернативи 

издържат по-дълго, така че могат да ви спестят и пари. 

13. Сменете пластмасовата четка за зъби 

Средно човек използва около 300 четки за зъби през живота си и около 80% от тях 

в крайна сметка замърсяват нашите морета и океани. В целия свят ние 

употребяваме  3.6 милиарда пластмасови четки за зъби годишно и всяка четка 

може да отнеме до хиляда години, за да се разложи. Изхвърлянето на вашата 

пластмасова четка за зъби е лесен начин за намаляване на пластмасовите 

отпадъци и замърсяване. Преминаването към бамбукова четка за зъби е чудесна 

алтернатива. 

14. Спрете фолиото 

Прилепващото фолио е основна форма на пластмасовите отпадъци, тъй като 

се използва само за еднократна употреба и е трудно за рециклиране. По-добри 



помощници в кухнята са обвивките от пчелен восък, които могат да се използват 

многократно. Те също са компостируеми и биоразградими, което означава, че 

могат да бъдат изхвърлени спокойно в края на живота им. 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Продължава дезинфекцията на спирки и подлези в София 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/prodyljava-dezinfekcijata-na-spirki-i-

podlezi-v-sofija-204295 

 

 
 

Текст: Продължава прилагането на ежедневните мерки срещу 

разпространение на коранавируса с дезинфекция на обществени места като 

спирки на градския транспорт, подходи към подлези на метростнации и 

пешеходни подлези, болнични заведения, улични кошчета и съдове за смет.Това 

съобщиха от Столичния инспекторат. 

 

Инспекторите следят за останалите дейности като механизирано метене, миене 

по график и сметоизвозване. Почистват се пътни платна и банкети по пътя 

Драгалевци - Алеко в парк "Витоша". 

Днес, при проверка на място в кв. Драгалевци, инспекторите установили голямо 

количество отпадъци от дрехи, кашони и храсти и клони, които бяха натрупани в 

и до контейнери на бул "Черни връх" срущу гробищния парк, които са били 

изхвърлени от недобросъвестни граждани. Организирано е почиставне и 

извозване на отпадъците, за да не престояват и предизвикват засметяване. 

"Това е повод да припомним, че спазването на графиците за изхвърляне на 

различните видове отпадъци е задължително и е нарушение,което подлежи на 

санкция.", завършват от инспектората. 

 

 

 


